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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott, Pápa város közigazgatási területén 

lévő köztemetőkre terjed ki.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott köztemetők fenntartását és üzemeltetését a MÉKI 

Ingatlanközvetítő és Részvét Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Üzemeltető) végzi. 

 

(3)  A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a köztemetőben erre a célra 

rendszeresített szállító járművön történő szállításával, az urnaelhelyezéssel, sírásással, 

sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással 

kapcsolatos feladatok ellátására a temetkezési szolgáltatást végző köteles igénybe venni 

az Üzemeltető szakszemélyzetét és berendezéseit. 

 

(4)  A temetői létesítmények és az Üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek 

kötelező igénybevételéért a 2. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. 

 

 

2. A köztemetők létesítményei, infrastruktúra 

 

2. § 

 

(1) A köztemetők rendeltetésszerű használatának érdekében az Üzemeltető feladata a 

a) köztemetők területén lévő utak, járdák fenntartása, 

b) köztemetők kerítésének javítása, 

c) ravatalozó és egyéb létesítmények fenntartása, 

d) vízvételi hely fenntartása, karbantartása, 

e) köztemetői parkok gondozása, 

f) díszsírhelyek, hősi temetési helyek, helytörténeti jelentőségű sírhelyek és védett 

sírhelyek gondozása, 

g) számítógépes sírhelynyilvántartás vezetése, 

                                                      
(* A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrészek a javasolt módosításokat, a jogszabályok szövegét a vastagon szedett szövegrészek tartalmazzák.)  
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h) temetési helyek megváltási és újraváltási díjának beszedése, a díszsírhely, és a hősi 

temetési hely kivételével, 

i) köztemetőn belüli, az Üzemeltető által nyújtott temetkezési szolgáltatások 

biztosítása,  

j) 3. mellékletben meghatározott temetési helyek, illetve azok sírjeleinek értékesítése 

és a 

k) köztemető közös használatú területének tisztántartása. 

 

(2)   Az Üzemeltetőnek a köztemetőket vízzel és legalább egy csatlakozási ponton elektromos 

árammal el kell látni. A csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A vízvételi 

helyeken az elfolyó vizet a csapadékvíz hálózatba szakszerűen el kell vezetni. 

 

(3) A köztemetőkben történő építmény elhelyezés módjáról, mértékéről és a zöldfelület 

kialakításról a helyi építési szabályzat rendelkezik.  

 

(4) Az Üzemeltető a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől beszedett, a 4. 

mellékletben meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat, továbbá az általa 

végzett temetési szolgáltatás bevételi többletét köteles a köztemetők fenntartására 

fordítani. 

 

3. Temetési helyek 

 

3. § 

 

(1) A köztemetők temetési helyei 

a) egyes sírhely, 

b) kettős sírhely, 

c) urnafülke (kolumbárium), 

d) urnasírhely, 

e) urnasírbolt, 

f) sírbolt (kripta), 

g) gyermeksírhely, 

h) díszsírhely, hősi temetési hely, 

i) helytörténeti jelentőségű sírhely és védett sírhely és 

j) közös sírhely. 

 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (a továbbiakban: használati idő) 

a) egyes sírhely esetén a betemetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év, 

b) kettős sírhely esetén a betemetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év, 

c) urnafülke (kolumbárium) esetén a betemetés, illetve a rátemetés napjától számított 

10 év, 

d) urnasírhely esetén a betemetés napjától számított 10 év, 

e) urnasírbolt esetén a betemetés napjától számított 60 év, 

f) sírbolt (kripta) esetén a betemetés napjától számított 100 év, 

g) gyermeksírhely esetén a betemetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év, 

h) díszsírhely, hősi temetési hely esetén a köztemető fennállásáig, 

i) helytörténeti jelentőségű sírhely és védett sírhely esetén a betemetés, illetve a 

rátemetés napjától számított 100 év,  

j) közös sírhely esetén a köztemető fennállásáig. 
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(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdés h) és j) pontjában foglalt 

kivétellel, a (2) bekezdésben foglalt a használati idő lejárta után meghosszabbítható 

(újraváltható). 

 

(4)  A köztemetők temetési helyeinek méreteit a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) Közös sírhely több halott együttes eltemetésére, vagy holttest maradványok 

elhelyezésére létesíthető. 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat – hozzátartozói beleegyezéssel – saját halottjának tekinti a "Pápa 

Város Díszpolgára" és a „Pápa Városért” Érdemérem kitüntető díjban részesült elhunyt 

személyt és az eltemetéséhez térítésmentesen díszsírhelyet biztosít. 

A 6. mellékletben rögzített díszsírhelynek kijelölt parcellában egyéb temetési hely nem 

alakítható ki. 

 

(2) A polgármester – az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére – díszsírhelyet 

adományozhat annak, aki Pápa városának kiemelkedő érdemeket szerzett, vagy a város 

jó hírnevének öregbítésében kimagasló teljesítményt nyújtott. 

Hozzátartozói kérelem esetén díszsírhely a házastárs részére is adományozható, ha a  

halálesetkor az életközösség ténylegesen fennállott. 

 

(3) A polgármester – az elhunyt személy hozzátartozójának beleegyezésével – védett 

sírhelyet adományozhat annak az elhunyt személynek, aki a város életének valamely 

területén meghatározó tevékenységet fejtett ki. 

 

(4) A rendelet hatályba lépésekor már meglévő sír védetté nyilvánításáról az elhunyt 

személy hozzátartozójának kérelmére vagy az Üzemeltető javaslatára a polgármester 

dönt a (3) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vételével. 

 

(5) Az 5. mellékletben meghatározott helytörténeti jelentőségű sírhely és a védett sírhely 

tekintetében a 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  

  

5. §  

 

(1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog megváltása, újraváltása díjköteles. A díjak 

mértékét a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A díjakat minden esetben a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a temetési helyek 

feletti rendelkezési jog megváltásakor, valamint újraváltáskor kell megfizetni. 

 

(3) A sírbolt (kripta) és az urnasírbolt, illetve a 3. mellékletben meghatározottnál nagyobb 

méretű sírhely kialakítására, az egyes sírhely többszörösének megváltásával – a 

megváltott sírhelyek területének felhasználásával – nyílik lehetőség. 

 

(4) 2014. február 15-e előtt megváltott,  

a) a 3. mellékletben meghatározottnál nem nagyobb méretű temetési hely újra megváltása 

esetén a temetési hely megváltásának díja a mindenkori megváltási és újraváltási díjjal 

azonos, 
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b) a 3. mellékletben meghatározottnál nagyobb, egyedi méretű temetési hely újra 

megváltása esetén a temetési hely megváltásának díja az egyes sírhely mindenkori 

megváltási és újraváltási díjából számított alapterülettel arányos díj, 

c) sírbolt (kripta) és urnasírbolt újra megváltása esetén a megváltás díja az egyes sírhely 

mindenkori megváltási és újraváltási díjából számított alapterülettel arányos díj.  

 

(5)   A helytörténeti jelentőségű sírhely és a védett sírhely megváltása esetén a helyhasználati 

díj, illetve a megváltási díj összege az adott sírhely mindenkori megváltási és 

újraváltási díjának 50 %-a.  

 

(6) Rátemetéskor a megváltott temetési hely hátralévő idejével arányosan csökkentett díjat 

kell fizetni.  

 

6. § 

 

(1) A megváltott temetési hely nem ruházható át. 

 

(2) Az Üzemeltető – felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett, vagy 

kiürített temetési helyet visszaveszi a visszavételkor érvényes megváltási és újraváltási 

díjon. Kiürített temetési hely esetén a használati időre eső összeg levonásra kerül. 

 

(3) A sírhelytáblákon belül a sírok között legalább 40 cm távolságot kell tartani, a sorok 

között pedig legalább 1,20 m széles utakat kell kialakítani. 

 

(4) Az egyes sírhelytáblákon belül – a már meglévőket kivéve – új urnasírbolt, sírbolt 

(kripta) száma sírhelytáblánként legfeljebb a sírhelyek számának 2 %-a lehet. Az egyes 

urnasírboltok, sírboltok (kripta) egymástól legalább 50 m távolságra helyezkedhetnek el 

és körülöttük legalább 1,50 m széles szabad területet kell hagyni.  

 A sírboltok (kripták) jogszabály szerint számított homlokzatmagassága a 2,70 m-t, 

legmagasabb pontja a 4,50 m-t nem haladhatja meg. 

 

(5) A sírboltok (kripták) építéséhez a köztemető tulajdonosának hozzájárulása szükséges. 

Építészeti kialakítását a városi főépítésszel véleményeztetni kell. 

 

(6) Urnafülke elsősorban természetes anyagokból (kő, tégla, fa, cserép) készülhet. 

 

7. § 

 

A sírjel megengedett magasságát a helyi építési szabályzat határozza meg. A sírjeleket, 

emlékoszlopokat és tartozékaikat a közízlést nem sértő, egyszerű formában, lehetőleg 

természetes anyagokból (kő, fa) kell készíteni. 

 

4. A köztemetők használatának rendje 

 

8. § 

 

(1) Az Üzemeltető köteles évenként megállapítani a megváltott temetési helyek használati 

idejének lejártát. 
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(2) Minden év utolsó negyedévében 3 alkalommal legalább egy országos és területi lapban 

és a helyben szokásos módon az Üzemeltető köteles felhívást közzétenni a temetési 

helyek használati idejének lejártáról. 

 

(3) A köztemetők bejáratánál tárgyév október 1-től következő év május 31-ig az Üzemeltető 

hirdetményt köteles kifüggeszteni az adott és a következő évben lejáró temetési helyek 

használati idejének lejártáról. 

(4) A temetési hellyel rendelkezni jogosult a használati jogot a hirdetmény megjelenését 

követő év május 31-ig az előírt díj befizetésével meghosszabbíthatja. 

 

(5) Amennyiben az érdekeltek a temetési helyek használati idejét nem hosszabbítják meg a 

jelzett határidőig, az Üzemeltető jogosult a holttestek maradványait közös sírhelyben 

elhelyezni. Az így megürült temetési helyek újból értékesítésre kerülnek. 

 

9. § 

 

(1)  A köztemetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő 

sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - az Üzemeltetőnek 

be kell jelenteni. Fákat az Üzemeltető engedélyével lehet ültetni, kivágni. 

 

(2) A köztemetőbe temetkezési szolgáltató által szállított elhunyt azonosságát meg kell 

állapítani, az okmányokat és a kellékeket át kell venni. 

 

(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző az Üzemeltetővel történt előzetes 

egyeztetéssel és a 4. mellékletben meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díj 

befizetésével végezhet munkát, veheti igénybe a vizet, elektromos energiát, utat, járdát. 

 

(4) Temetőfenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni az új sírjel, sírbolt (kripta) építése, 

továbbá a sírjel, sírbolt (kripta) felújítása, rekonstrukciója esetén. 

 

10. § 

 

(1) A köztemetői közlekedés rendjét, a köztemető térképét, a parcellázási tervet, a sírok 

beültetésének és az urnafülkék díszítésének módját, a köztemetőbe bevihető, illetve 

onnan ki nem hozható tárgyak jegyzékét, általában a köztemető rendjének biztosítását 

szolgáló rendelkezéseket az Üzemeltető készíti el, legalább félévenként aktualizálja és 

gondoskodik a köztemetők rendjére vonatkozó szabályok megfelelő helyen történő 

kifüggesztéséről. 

 

(2) Az Üzemeltető a köztemetővel kapcsolatos közérdekű tájékoztatást a hirdetőtáblán, 

illetve a helyi sajtóban köteles megjeleníteni.  

 

(3) A köztemető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével - tilos temetkezési 

szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése. A temetkezési szolgáltatással 

kapcsolatos tájékoztatás korlátozott mértékben, az Üzemeltető engedélyével 

elhelyezhető. Az elhelyezés formáját és módját a városi főépítésszel véleményeztetni 

kell. 

 

(4) A köztemető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, 

virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. A tárgyak, 
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növények a temetési hely méreteit nem haladhatják meg, valamint megközelítését, 

gondozását, a kegyeleti érzés kifejezését nem akadályozhatják, melynek rendjét az 

Üzemeltető köteles ellenőrizni. 

 

(5) A köztemetőbe – a halottszállító jármű ravatalozóig történő közlekedését, köztemetőben 

vállalkozásszerűen munkát végző járművét, a mozgáskorlátozottak parkolási 

igazolványával rendelkező személy és az őt szállító személy járművét, az állati erővel 

vontatott szállító járművet, valamint a kerékpárt kivéve – behajtani tilos. Indokolt 

esetben az Üzemeltető engedélyezheti a jármű behajtását.  

 

(6) Állatot – kivéve a vakvezető kutyát, és a köztemetőőr kutyáját – a köztemető területére 

tilos bevinni. Az Üzemeltetőnek a hirdetőtáblán a tilalomra vonatkozó tájékoztatást 

közzé kell tenni. 

 

11. § 

 

(1) A köztemető területére csak kész sírjelet és a síralap építéséhez szükséges építőanyagot 

szabad bevinni. 

 

(2) A köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a sírjelet, a fákat, bokrokat, a 

növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyakat 

megrongálni vagy beszennyezni, a virágokat letépni és a sírok díszítésére szolgáló 

tárgyakat illetéktelennek elvinni vagy eltávolítani tilos. 

 

(3) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott sírjelet a fagyos időszak 

kivételével 30 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott sírjel 

egyes darabjait úgy kell tárolni, hogy azok más temetési helyek gondozását, valamint az 

utakon, járdákon a közlekedést ne akadályozzák. 

 

(4) Elszáradt koszorút és virágot, vagy szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre 

szabad tenni és az elhervadt koszorúk csak itt bonthatók szét. 

 

12. § 

 

(1) A köztemető kultúrált kiépítésének és gondozottságának biztosítása érdekében az 

eltemettető, a sírjelet létesítő vagy a sírhelyet megváltó köteles a temetési hely 

ápolásáról gondoskodni. Az egy éven át gondozatlan sírhelyeket – a hirdetményi 

felhívás eredménytelensége esetén – a sírjel meghagyása mellett az Üzemeltető fűvel 

bevetheti. 

 

(2) A köztemető területén az avar és kerti hulladék égetése tilos.   

 

(3) 10 éven aluli gyermek nagykorú kísérő nélkül a köztemetőben nem tartózkodhat. 

 

(4)   A köztemető területén lévő sírhelyek gondozását, újrahantolását, beültetését a sírhely 

felett rendelkezni jogosult maga vagy megbízottja végzi, de ezzel az Üzemeltetőt is 

megbízhatja. 

 

(5) A köztemetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti vagy 

sértheti, a látogatókat megbotránkoztathatja. 
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5. Záró rendelkezések 

 

13. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti  

1.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2000. (IX.13.) sz. rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről, 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2001. (VI.11.) sz. rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) 

módosításáról, 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2003. (II.21.) sz. rendelete a 

temetőkről és temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) 

módosításáról és kiegészítéséről, 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 34/2003. (XI.28.) sz. rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló módosított 18/2000. (IX.13.) sz. rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról, 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2004. (IX.10.) rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) rendelet módosításáról, 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2005. (VII.8.) rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló többször módosított 18/2000 (IX.13.) rendelet 

módosításáról, 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2006. (XII.15.) rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló módosított 18/2000. (IX.13.) sz. rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról, 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2007. (XII.20.) rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló többször módosított 18/2000. (IX.13.) rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) módosításáról, 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2008. (XII.18.) rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló többször módosított 18/2000. (IX.13.) rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) módosításáról, 

10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2009. (XI.26.) rendelete a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló többször módosított 18/2000. (IX.13.) rendelet 

módosításáról, 

11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2010. (XI.12.) önkormányzati 

rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, 

12. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 44/2011. (XII.22.) önkormányzati 

rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról és 

13. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2012. (XI.27.) önkormányzati 

rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

Pápa, 2014. január 29. 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 
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1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 
 

 

 

 

 

Az önkormányzati tulajdonú köztemetők 

 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

1. 

 

Megnevezés 

 

Helyrajzi 

szám 

 

Terület nagysága 

 

Kialakítható 

egyes sírhely 

 

Díszsírhely 

 

2. 

 

Alsóvárosi 

temető 

 

2102 

 

7 ha 6722 m
2
 

 

kb. 15.000 db 

 

kb. 100 db  

(15 sz. parcella) 

 

3. 

 

Borsosgyőri 

temető 

 

21501 

 

726 m
2  

                    

„B”alrészletben 

 

kb. 2.000 db 

 

- 

 

4. 

 

Kéttornyúlaki 

temető 

 

01169 

 

8409 m
2
 

 

kb. 2.000 db 

 

- 

 

5. 

 

Tapolcafői 

temető 

 

9438 

 

4 ha 5764 m
2
 

 

kb. 8.000 db 

 

- 
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2. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 
 

 

 

 

 

A köztemetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak (áfa nélkül) 

 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

1. Megnevezés Díj 

2. 
Alsóvárosi temető létesítményeinek és berendezéseinek 

kötelező igénybevételéért fizetendő díj  

 

36.400 Ft/temetés 

3. 
Borsosgyőri temető létesítményeinek és berendezéseinek 

kötelező igénybevételéért fizetendő díj 

 

30.400 Ft/temetés 

4. 
Kéttornyúlaki temető létesítményeinek és berendezéseinek 

kötelező igénybevételéért fizetendő díj 

 

30.400 Ft/temetés 

5. 
Tapolcafői temető létesítményeinek és berendezéseinek 

kötelező igénybevételéért fizetendő díj 

 

30.400 Ft/temetés 

6. Hűtés 1.400 Ft/nap 

7. 
Ravatalozás 

koporsós 1.800 Ft/alkalom 

8. urnás 650 Ft/alkalom 

9. Temetőn belül erre 

a célra rendszere-

sített szállító jár-

művön történő  

szállítás 

koporsós 14.000 Ft/alkalom 

10. urnás 9.980 Ft/alkalom 

11. gyermek 
6.000 Ft/alkalom 

12. 
Urnaelhelyezés  

sírban (sírásással, visszahantolással, 

sírbahelyezéssel) 

 

1.450 Ft/alkalom 

13. fülkében (sírbahelyezéssel) 1.200 Ft/alkalom 

14. Sírásás, sírbahe-

lyezés, visszahan-

tolás 

normál 13.600 Ft/alkalom 

15. mélyített 
21.200 Ft/alkalom 

16. Sírhelynyitás 2.350 Ft/alkalom 

17. Exhumálás 31.800 Ft/alkalom 

18. 

Újratemetés 

Temetőn belül erre 

a célra 

rendszeresített 

szállító járművön 

történő szállítás 

koporsós 14.000 Ft/alkalom 

19. urnás 9.980 Ft/alkalom 

20. gyermek 
6.000 Ft/alkalom 

21. 
Urnaelhelyezés 

sírban 1.450 Ft/alkalom 

22. fülkében 1.200 Ft/alkalom 
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3. melléklet .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 
 

 

 

 

 

Temetési helyek maximális mérete, megváltási és újraváltási díjai (áfa nélkül) 

 

  

A 

 

B 

 

C 

1.  

 

Temetési hely 

megnevezése 

 

 

Temetési hely maximális 

méret 

Megváltási és újraváltási díj (Ft) 

2.  

Alsóvárosi 

temető 

Borsosgyőri, 

Kéttornyúlaki, 

Tapolcafői 

temető 

 

3. 

 

Egyes sírhely 

120 cm x 240 cm 

(Sírgödör mérete: 

80 cm x 210 cm) 

 

25.300 

 

6.600 

 

4. 

 

Kettős sírhely 

200 cm x 240 cm 

(Sírgödör mérete: 160 

cm x 210 cm) 

 

35.800 

  

9.000 

 

5. 

 

Urnafülke 

 

 

belső mérete 

30 cm x 30 cm 

 

22.000 

 

- 

 

6. 

 

Urnasírhely 

 

 

60 cm x 120 cm 

 

6.900 

 

3.200 

 

7. 

 

Sírbolt (Kripta) 

egyedi igény alapján az 

egyes sírhely méretének 

egész számú 

többszöröse 

 

A B oszlopnak 

megfelelően 

számított díj 

 

A B oszlopnak 

megfelelően 

számított díj 

 

8. 

 

Urnasírbolt 

egyedi igény alapján az 

egyes sírhely méretének 

egész számú 

többszöröse 

 

A B oszlopnak 

megfelelően 

számított díj 

 

A B oszlopnak 

megfelelően 

számított díj 

 

9. 

 

Gyermeksírhely 

 

 

80 cm x 150 cm 

 

2.200 

 

2.200 

 

10. 

 

Előre megváltott 

egyes sírhely 

120 cm x 240 cm 

(Sírgödör mérete: 

80 cm x 210 cm) 

 

35.800 

 

 

9.100 
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4. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 
 

 

 

 

 

A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulás díjai (áfa nélkül) 

 

 

  

A 

 

B 

 

 

1. 

 

Megnevezés 

 

Díj 

 

 

2. 

 

Új sírboltépítés (kriptaépítés) 

 

6.600 Ft/sírbolt (kripta) 

 

3. 

 

Új sírjel állítás 

 

3.500 Ft/sírjel 

 

4. 

 

Egyéb munkavégzés 

 

3.500 Ft/megkezdett nap 
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5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 
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6. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 
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Általános indokolás 

 

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 19. §-a és 24. §-a módosította a temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvényt (a továbbiakban: Tv.). 

 

A törvénymódosításokra, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 

Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: 

IRM.) rendelkezéseire figyelemmel a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása indokolt.  

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz  

Meghatározza a rendelet hatályát, kijelöli a köztemetők fenntartását és üzemeltetését végző 

Üzemeltetőt. A Tv. 40. §-a alapján az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti az 

Üzemeltető által biztosított szolgáltatások kötelező igénybe vételét, melyet a rendelet-tervezet 

szerint javaslunk elfogadásra. 

 

2-3. §-hoz  

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez képest kizárólag technikai jellegű módosítást 

tartalmaz.  

 

4. §-hoz  

A hatáskör gyakorlója által adományozható díszsírhelyek, védett sírhelyek, helytörténeti 

jelentőségű sírhelyek biztosítására, adományozására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

5. §-hoz  

A Tv. 40. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat rendeletében megállapítja a temetési 

helyek, illetőleg az újraváltás díjait. Az önkormányzati rendelet-tervezet technikai jellegű 

módosításokkal átvette a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben, a díjak megfizetésére 

vonatkozó szabályokat. 

 

6-7. §-hoz  

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez képest kizárólag technikai jellegű módosítást 

tartalmaz.  

 

8-12. §-hoz  

A köztemetők használatának rendjét határozza meg az önkormányzati rendelet-tervezet. 

Technikai jellegű módosításokat tartalmaz a jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez 

képest. 

A Tv-ben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza a 

köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges helyi, tárgyi és infrastruktúrális 

feltételeket, a köztemetők igénybevételének szabályait, sírjelek alkalmazását, növényzet 

elhelyezését és a sírgondozás szabályait. 
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A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése 
értelmében hulladék nyílt téri égetése tilos. Azonban a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (4) bekezdése 

felhatalmazza a települési önkormányzat képviselő-testületét az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. A Kvt. felhatalmazása 

alapján a köztemető területén az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó tiltás elfogadását 

javasoljuk. 

 
13. §-hoz  

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, valamint a hatályos önkormányzati rendeletet és azt 

módosító önkormányzati rendeleteket helyezi hatályon kívül.  

 

1. melléklethez  

Az önkormányzati tulajdonú köztemetőkre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  

A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben megállapított díjak nem változnak. A melléklet 

adattartalmát az IRM. szabályainak való megfeleltetés miatt foglalja táblázatba a rendelet-

tervezet. 

 

2. melléklethez  

A köztemetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért 

a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat tartalmazza.  

A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben megállapított díjak nem változnak. A melléklet 

adattartalmát a IRM. szabályainak való megfeleltetés miatt foglalja táblázatba a rendelet-tervezet.  

A táblázat 6-22. soraiban foglalt díjak az Üzemeltető által szolgáltatott adatok alapján kerültek az 

önkormányzati rendelet-tervezetbe. Az Üzemeltető jelenleg is ezen díjak alkalmazásával látja el 

temetkezési szolgáltatási tevékenységét. A 6-22. sorban foglalt díjtételek önkormányzati rendelet-

tervezetben való megállapítását az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások kötelező 

igénybevétele, illetve a Tv. előírásai indokolják. 

 

3. melléklethez 

A temetési helyek maximális méreteit, megváltási és újraváltási díjait tartalmazza. 
A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben megállapított díjak nem változnak. A melléklet 

adattartalmát az IRM. szabályainak való megfeleltetés miatt foglalja táblázatba a rendelet-

tervezet.  

A B oszlopban foglalt adatokat a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szöveges része 

tartalmazza. 

 

4. melléklethez 

A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulási díjakat tartalmazza. 
A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben megállapított díjak nem változnak. A melléklet 

adattartalmát a Jat. szabályainak való megfeleltetés miatt foglalja táblázatba a rendelet-tervezet. 

 

5. melléklethez 

Az Alsóvárosi temető helytörténeti jelentőségű sírjait és építményeit tartalmazza.  

A rendelet-tervezet adattartalma megegyezik a jelenleg hatályos önkormányzati rendelettel. 

 

6. melléklethez 

Az Alsóvárosi temető díszsírhelyeinek és urnasírhelyeinek elhelyezkedési tervét tartalmazza. 

A rendelet-tervezet adattartalma megegyezik a jelenleg hatályos önkormányzati rendelettel. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

 

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás 

várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében 

az alábbiak:  

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

Az önkormányzati rendelet-tervezet kötelezővé teszi a temetkezési szolgáltatást végzőknek, hogy 

a köztemetőkben az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat és az Üzemeltető 

szakszemélyzetét és berendezéseit vegyék igénybe. Ezzel biztosítva a köztemetőn belül az 

Üzemeltető kizárólagos munkavégzésének lehetőségét. Az Üzemeltető így növelni tudja 

bevételeit, ami azt eredményezi, hogy a köztemetők fenntartására többet tud fordítani. 

A szabályozásnak további gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív terheket nem növeli a hatályos 

önkormányzati rendelethez képest, mert a feladat ellátás formája és mennyisége nem változik.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A Tv. 40. § (1) bekezdése alapján, az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások kötelező igénybe 

vétele esetén a köztemetőkben végzett temetkezési szolgáltatási tevékenység átláthatóbbá válik. 

A Jat. meghatározza a jogszabályokban történő hivatkozások formáit, a formai tagolás 

követelményeit és módjait, az alkalmazható szerkezeti egységeket, a jogszabály logikai 

egységeinek sorrendjét és azok tartalmi követelményeit. Az IRM. előírásainak való 

megfeleltetés indokolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Összeállította:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2014. január 29.       

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 


